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Насърчаване и укрепване на 
уменията за развитие на 

бизнеса в селските райони  

 

B-LAND 
Основната цел на проект B-LAND е да подпомогне преподавателите от професионалното образование и обучение 

(ПОО) в четирите партньорски страни (Испания, Гърция, Полша и България) в обучението по предприемачество и 

развитието на малък бизнес от нискоквалифицирани възрастни обучаеми от селски райони. 

Основният резултат от проекта е разработването на многоезично мобилно приложение за обучение, 

съдържащо седем учебни модула в областта на  предприемачеството и насочено към придобиването на 

умения като бизнес моделиране, дизайн мислене, бизнес планиране и използване на ИКТ .  

Проектът  B-Land e насочен към усъвършенстване на професионалните умения и компетенции по 

предприемачество на обучителите от ПОО посредством иновативни подходи към пр еподаването с 

използването на дигитални технологии в обучението . 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 
Продължава успешното изпълнение на проект B-LAND. Четвъртата среща на 

партньорите по проекта беше проведена на 18 февруари 2022. Поради пандемията и 

трудностите, свързани с нея, срещата се проведе онлайн с участието на представители 

на всички партньорски организации от България, Гърция, Полша и Испания.  

На срещата бяха обсъдени изпълнението и финализирането на ИР2, съдържащ 

структурата на учебния курс и седем обучителни модула, както и разработването на  

многоезичното мобилно приложение за обучение.  

 

 

 

 

Накратко  за 

проекта: 

Проектът B-LAND е насочен към 

постигането на 4 основни  

интелектуални резултата (ИР): 
 

ИР1: Рамка на компетентностите 

за обучение по 

предприемачество в контекста 

на селските райони 
 

ИР2: Структура на учебния 

курс и материали за 

разработване на 7 

обучителни модула 
 

ИР2: Многоезично 

приложение – МОБИЛНА 

КЛАСНА СТАЯ  
 

ИР4: Ръководство за добри 

практики за обучение по 

предприемачество и 

професионално развитие в 

селските райони 

 

 

Продължителност на проекта: 1.10.2020-30.09.2022 



Какво следва? 

В процес на разработване са Интелектуален резултат 

3, основан на създаването на многоезично мобилно 

приложение за обучение, както и Интелектуален 

резултат 4, насочен към разработването на 

ръководство за добри практики за обучение по 

предприемачество и професионално развитие в 

селските райони. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
01.04.2022 . 

ПЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

 
 

 
 
 
 
 
 

Лесотехнически университет

 

       Посетете нашата уеб-страница: 

www.b-land.eu  

 

                           ПАРТНЬОРИ 

 

  Предстоящи       
събития 

 

Следващата среща на партньорите ще 

се проведе онлайн. На срещата ще 

бъдат обсъдени разработването на 

многоезичното мобилно приложение 

и насоките за разработване на ИР4.   

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки 
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.  

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Проект номер: 2020-1-BG01-KA202-079089 

http://www.b-land.eu/
http://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN

